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Solhøy skole - henvendelse til det nye kommunestyret 
 
Fortidsminneforeningen og Soon og omegn vel anmoder det nye Vestby 
kommunestyre om å vurdere regulering og riving av Solhøy skole på nytt. Vi 
anmoder om at det bygges 64 omsorgsboliger og at Solhøy med trær vernes. 
 
Anmodningen støtter røster som representerer framtidige brukere av 
omsorgsboligene; Rådet for folk med nedsatt funksjonsevne i Vestby og 
Eldrerådet i Vestby. De to sistnevnte har uttrykt bekymring for en stor og gold 
institusjon, ved riving og bygging av 88 omsorgsboliger. Dette til tross for 
eventuelle stordriftsfordeler. 
 
Uansett bør man vite hva man eventuelt river, og en befaring av folk fra Akershus 
bygningsvernsenter (Museene i Akershus) vil si mye om husets tilstand 
og potensial. Gjennom stadier i den lange prosessen Solhøy-saken har vært 
igjennom, kan det ha oppstått tvil om byggets soliditet og om høye utgifter ved 
vern. Dette er forhold som bør avklares før eventuell riving. 
 
Ved en eventuell ny behandling av det nye kommunestyret, bør man ha to 
alternativer: 
A)64 boenheter og vern 
B) 88 boenheter og ikke vern 
 
Reguleringssaken ble behandlet i kommunestyret 11. februar i år. Da 
bevaringsalternativet med 64 omsorgsboliger ikke ble sendt på høring, hadde 
politikerne i prinsippet valget mellom 0 omsorgsboliger og bevaring eller 88 
omsorgsboliger og riving. Det var ikke overraskende at bevaringsalternativet 
tapte – i et område med mange godt voksne innbyggere hvor eldrebølgen 
nærmer seg med raske skritt. 
 
Vi håper det nyvalgte kommunestyret vil foreta en ny vurdering av saken, og vil i den 
anledning sitere riksantikvar Hanna Geiran: “Rive-anger er vanligere enn la stå-
anger”. 
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På vegne av Soon og omegns vel og Fortidsminneforeningen, 
 
Maren Titterud 
Fagkonsulent 
Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus avdeling 
 
 
 
Kopi: Gruppeledere i kommunestyret  

Rådmannen 
Eldrerådet i Vestby v/Arjo van Genderen 
Rådet for folk med nedsatt funksjonsevne v/Sverre Bergenholt 
Viken fylkeskommune 
Riksantikvaren 
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